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Tisztelt Elnök Úr!

2007. február 28-i levelében Ön az eljárási szabályzat 35. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a Jogi Bizottság véleményét kérte arra vonatkozóan, hogy a fenti bizottsági 
javaslat jogalapja érvényes és megfelelő-e.

A bizottság 2007. március 20-i ülésén foglalkozott a fenti kérdéssel.

A bizottság vezető előadója, Asa Westlund azt javasolja, hogy változtassák meg a jogalapot, 
és az EK-Szerződés 95. cikke helyett a 95. cikkre és a 175. cikkre együttesen hivatkozzanak.

Jogalap

Valamennyi közösségi jogszabálynak a Szerződésben (vagy más végrehajtandó jogi aktusban) 
rögzített jogalapra kell támaszkodnia.  A jogalap az ügy jellege szerint meghatározza a 
Közösség hatáskörét, és hogy e hatáskört hogyan kell gyakorolnia, nevezetesen az 
alkalmazható jogi eszköz(öke)t és a döntéshozatali eljárást.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A jogalap következményeit figyelembe véve annak kiválasztása alapvető fontosságú, 
különösen a Parlament számára, mivel az meghatározza, hogy adott esetben a Parlamentnek 
milyen beleszólása van a jogalkotási folyamatba.

Az Európai Bíróság álláspontja szerint a jogalap kiválasztása nem szubjektív kérdés, hanem 
azt „olyan objektív szempontok szerint kell meghatározni, amelyek bírósági felülvizsgálatot 
tesznek lehetővé”1 az adott intézkedés célját és tartalmát illetően2. Továbbá az intézkedés fő 
célkitűzésének kell döntő tényezőként szerepelnie3.

Az Európai Bizottság joggyakorlata szerint a Szerződés egy általános cikke elegendő jogi 
alapot jelent annak ellenére, hogy a kérdéses intézkedés alárendelten bár, de a Szerződés egy 
szűkebb témához kapcsolódó cikke által megjelölt célt is meg kíván valósítani4.

Amennyiben azonban az az elfogadandó álláspont, hogy az emberi egészség védelme és a 
belső piac létrehozása és működése egymástól elválaszthatatlan, és egyik sem másodlagos 
vagy közvetett cél a másikhoz képest, akkor fontolóra lehetne venni a két jogalap együttes 
alkalmazását, tekintve, hogy mind a 95. cikkre, mind a 175. cikk (1) bekezdésére ugyanaz a 
döntéshozatali eljárás (az együttdöntési eljárás) vonatkozik5. 

A vezető bizottság azt javasolja, hogy az EK-Szerződés 175. cikke6 és 95. cikke7 együttesen 
  

1 45/86 eset, Bizottság kontra Tanács, [1987] ECR 1439, 5. bek.
2 C-300/89. eset, Bizottság kontra Tanács, [1991] ECR I-287., 10. bek.
3 C-377/98. eset, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, [2001] ECR I-7079., 27. bek.
4 C-377/98. eset, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, [2001] ECR I-7079., 27. bek. C-491/01. eset, 
British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 93-94. bek.
5 C-165/87. eset, Bizottság kontra Tanács, [1988] ECR 5545., 11. bek.
6 175. cikk (1) bekezdés
1. A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy a Közösségnek milyen lépéseket 
kell tennie a 174. cikkben említett célok elérése érdekében.
7 95. cikk
(1) Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására— a 94. 
cikktől eltérve — a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a 
tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, 
amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására, valamint a munkavállalók 
jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.
(3) A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a biztonságra, a környezetvédelemre és a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új fejleményekre. Az Európai Parlament és a Tanács saját hatáskörén belül szintén 
törekszik e célkitűzés megvalósítására.
(4) Ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. 
cikkben említett lényeges követelmények alapján vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével 
kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a 
fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.
(5) Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy harmonizációs intézkedésnek a Tanács vagy 
Bizottság által történő elfogadását követően valamely tagállam új tudományos bizonyítékon alapuló, a környezet 
vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések bevezetését tartja szükségesnek az adott 
tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizációs intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről 
az előirányzott rendelkezésekről és bevezetésük indokairól értesíti a Bizottságot.
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jelentse a rendeletre irányuló javaslat jogalapját.  Az 175. cikk (1) bekezdése hivatkozik a 
174. cikk1 céljaira, különös tekintettel az alábbiakra:
— a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;

— az emberi egészség védelme;
— a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;
— a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések 
ösztönzése nemzetközi szinten.

A rendeletre irányuló javaslat célja és tartalma, valamint a jogalap értékelése

A 1. cikk az alábbiakról rendelkezik:

„1. Ez a rendelet megállapítja az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy 
felhasználásra szánt élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari enzimek, élelmiszer-
aromaanyagok és élelmiszeraromaanyag-források (a továbbiakban: anyagok) 
egységes értékelési és engedélyezési eljárását (a továbbiakban: egységes eljárás), 
amely hozzájárul ezen anyagok szabad mozgásához a Közösségben.

2. Az egységes eljárás meghatározza azon anyagok listája naprakésszé tételének eljárási 
szabályait, amelyek Közösségen belüli forgalomba hozatala a XXX/2005/EK, a 
YYY/2005/EK és a ZZZ/2005/EK rendelet (a továbbiakban: ágazati élelmiszer-
jogszabályok) szerint engedélyezett.

    
(6) A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat hónapon belül a vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket jóváhagyja vagy elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e a 
tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy 
nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.
Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a (4) és (5) bekezdésben említett nemzeti 
rendelkezéseket jóváhagyottnak kell tekinteni.
Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély nem áll fenn, a Bizottság 
értesítheti az érintett tagállamot arról, hogy az ebben a bekezdésben említett határidő legfeljebb további hat 
hónappal meghosszabbítható.
(7) Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely harmonizációs intézkedéstől eltérő 
nemzeti rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, a Bizottság haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e 
az adott intézkedés kiigazítását. 
(8) Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte, valamely tagállam 
különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a Bizottságot, amely haladéktalanul 
megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a Tanácsnak.
(9) A 226. és 227. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam közvetlenül a 
Bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam az e cikkben biztosított hatáskörével visszaél. 
(10) A fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot tartalmaznak, amely 
felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 30. cikkben említett egy vagy több nem gazdasági okból, közösségi 
ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.

1 174. cikk (1) bekezdés
1. A Közösség környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:
— a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;
— az emberi egészség védelme;
— a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;
— a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések ösztönzése 
nemzetközi szinten.
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3. Mindegyik ágazati élelmiszer-jogszabály meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján az anyagok felkerülhetnek a 2. cikkben biztosított közösségi listára, 
valamint megállapítja a 7. cikkben említett rendelet tartalmát és szükség esetén a 
folyamatban lévő eljárásokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.”

Az (1), (2) és (3) preambulumbekezdés így szól:

„(1) A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme a belső 
piacnak és jelentős mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, 
valamint szociális és gazdasági érdekeikhez.

(2) A Közösség politikájának érvényesítése során gondoskodni kell az emberi élet és 
egészség magas szintű védelméről.

(3) Az adalékanyagok, az enzimek és az aromák emberi élelmiszerben való használatát a 
közösségi piacon való forgalomba hozatal előtt biztonsági szempontból értékelni kell 
az emberi egészség védelmének érdekében.”

A rendeletre irányuló javaslat tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:
I. fejezet: Általános elvek

Az adalékanyagok, az enzimek és az aromák értékelésére és engedélyezésére egységes 
eljárást állítanak fel. Az eljárást úgy alakították ki, hogy egyszerű, gyors és hatékony legyen a 
megfelelő ügyintézés és a jogbiztonság elveinek tiszteletben tartása mellett. Középpontjában 
az engedélyezett anyagok – ágazati jogszabályokban meghatározott kritériumokon alapuló –
listájának naprakésszé tétele áll, amelyet a Bizottság vezet és állít fel.

II. fejezet: Egységes eljárás
A lista frissítésére irányuló kérelmeket a javasolt eljárás szerint a nemzeti hatóságok 
kiiktatásával közvetlenül a Bizottsághoz kell intézni. 

A kérelemmel kapcsolatos dokumentumokat a Bizottság továbbítja a Hatóságnak és a 
tagállamoknak valamint kikéri a Hatóság véleményét, amelyet annak hat hónapon belül kell 
megfogalmaznia. 
A javaslat a listafrissítési intézkedések elfogadására, azok kötelező erejének biztosítása 
érdekében a rendeletet tervezi jogi formaként, a komitológiai eljárással összhangban.

A listának a jelenlegi rendeletjavaslat keretén belüli naprakésszé tételekor figyelembe kell 
venni a témához tartozó egyéb indokolt tényezőket. A határozathozatali eljárás 
megkezdésekor a Bizottság így kockázatkezelői minőségében olyan intézkedést javasolhat, 
amely eltér a Hatóság hatáskörében végzett kockázatértékelés eredményeitől. A Bizottságnak 
adott esetben meg kell indokolnia ezt az eltérést. Ez összhangban van a Codex Alimentarius 
általános kockázatelemzési elveivel

III. fejezet: Záró rendelkezések

Az egyes ágazati élelmiszer-jogszabályok jellegzetességeinek figyelembe vételére ez a 
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javaslat feljogosítja a Bizottságot, hogy a Hatósággal folytatott konzultáció után állapítsa meg 
az eljárás különböző részleteit, az összetett és érzékeny ügyek esetére pedig bizonyos fokú 
rugalmasságot tervez.

Valamennyi nem bizalmas információt nyilvánosságra kell hozni.

A javaslat szerint szükségintézkedéseket kell elfogadni akkor, ha a tagállamok vagy a 
Bizottság megítélése szerint egy a jelenlegi javaslattal összhangban engedélyezett anyag 
súlyos veszélyt jelent az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre.

Az indokolás szerint: „A közösségi jogszabályoknak „a szántóföldtől a konyhaasztalig” elv 
alapján történő javítására tett erőfeszítések keretében az élelmiszerbiztonságról szóló fehér 
könyvben a Bizottság bejelentette az adalékanyagokra és az aromaanyagokkra vonatkozó 
hatályos jogszabályok naprakésszé tételére és kiegészítésére, valamint az élelmiszeripari 
enzimekre vonatkozó különös rendelkezések megállapítására irányuló szándékát (a fehér 
könyv 11. és 13. fellépése). 

Ez a javaslat a belső piac jó működésének biztosítását célozza, gondoskodva ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-
aromaanyagok vonatkozásában az élet és az emberi egészség védelmének magas szintjéről.

Ennek érdekében központosított, hatékony, eredményes és átlátható egységes engedélyezési 
eljárást kíván létrehozni, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) által végzett kockázatértékelésen, valamint egy olyan kockázatkezelésen alapul, 
amelynek során a Bizottság és a tagállamok szabályozási bizottsági eljárás keretében 
tevékenykednek.  A Hatóság által végzett tudományos értékelések alapján a javaslat azzal a 
feladattal bízza meg a Bizottságot, hogy az érintett anyagok minden egyes kategóriájára nézve 
állítson fel egy generikus pozitív listát, amelyet vezetnie kell és naprakésszé kell tennie. 
Amennyiben egy anyagot felvesznek e listák egyikére, az azt jelenti, hogy felhasználása a 
közösségi piacon valamennyi gazdasági szereplő számára általánosan engedélyezett.”

A Bizottság így indokolja a 95. cikkre való hivatkozást: „Ez a javaslat a belső piac 
működésének feltételeit kívánja javítani, mivel a Közösség egészében fel lehet majd használni 
a javasolt eljárással összhangban engedélyezett termékeket. A tervezett rendelet az 
engedélyezett anyagok pozitív listájának formájában – amelyet a Bizottság a rendelet alapján 
állít össze – az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-
aromaanyagok használatára vonatkozó tagállami jogszabályi rendelkezések összehangolását 
vonja maga után.”

Értékelés

A rendeleti javaslat céljára és tartalmára vonatkozó elemzés alapján úgy véljük, hogy az 
emberi egészség és a belső piac létrehozása és működése egymástól elválaszthatatlanok, és 
egyik sem másodlagos vagy közvetett cél a másikhoz képest.  A javaslat nyilvánvalóan 
mindkét célt szolgálja, az emberi egészség védelmével és a belső piac működésének 
javításával kapcsolatosakat egyaránt.
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Ezért úgy véljük, hogy a jogalapot az EK-Szerződés 95. cikkében és 175. cikkében kell 
megjelölni.

Következtetés

2007. március 20-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag1 úgy határozott, azt a javaslatot teszi 
Önnek, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-
aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapja az EK-Szerződés 95. cikke és 175. cikke legyen.

Tisztelettel,

Giuseppe Gargani

  
1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Cristian Dumitrescu (alelnök), 
Rainer Wieland (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek 
Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Lévai Katalin, 
Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Szájer József, Jacques Toubon, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


